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Uw kenmerk: LV-12/0008 Uw brief: 10-5-2012   Ons kenmerk: RvA 68-12 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende regeling 

van een bijzondere heffing ten behoeve van de 

Aruba Tourism Authority 

 

  Oranjestad,  23 mei 2012 

    

            Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening houdende regeling van een bijzondere heffing ten behoeve van de 

Aruba Tourism Authority, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Algemeen 

 

1.1 Het onderhavige ontwerp strekt tot invoering van een bijzondere heffing ten laste 

van ondernemingen en personen die als exploitant of eigenaar van luchtvaartuigen 

passagiers naar Aruba vervoeren en op de luchthaven van Aruba doen aankomen, welke 

heffing wordt aangeduid als Travel Promotion Levy (TPL).1 De opbrengsten van deze 

heffing zijn bestemd voor de bekostiging van de werkzaamheden van de Aruba Tourism 

Authority (ATA), welke organisatie als publiekrechtelijke rechtspersoon (sui generis) 

kostendekkend moet werken en geen winstoogmerk heeft.
2
  

 

De Raad heeft geconstateerd dat in het onderhavige voorstel niet wordt aangegeven wat 

de financieringsbehoefte van de ATA terzake is. De noodzakelijkheid (en de rechtmatig-

heid) van het onderhavige ontwerp wordt derhalve niet onderbouwd.  

 

Voorts heeft de Raad zijn vraagtekens bij de uitvoerbaarheid (c.q. doelmatigheid) van de 

onderhavige voorstellen. De bezwaren terzake zijn gelegen in de definitiebepalingen, in 

de wijze van heffing en invordering, alsmede in het toepassingsbereik, gezien de 

uitzonderingen van voorgesteld artikel 2, tweede en derde lid.  

 

In het navolgende zal op deze onderdelen worden ingegaan. 

 

                                                 
1
 MvT, p. 3-4. 

2
 Artikel 2, Landsverordening instelling Aruba Tourism Authority (AB 2011 no. 14). 
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1.2 Met de inwerkingtreding van het onderhavige ontwerp zullen de middelen van de 

ATA bestaan uit:
3
 

a. de opbrengsten van de toeristenheffing
4
 (minus 2%  van de logeerbelasting die door 

de timeshare eigenaren worden afgedragen
5
); 

b. vergoedingen die de ATA ontvangt voor door haar verrichte activiteiten; 

c. de opbrengsten uit de bijzondere heffing (Travel Promotion Levy, TPL); 

d. andere van derden ontvangen baten. 

 

Van deze middelen zijn de onder a en c genoemde heffingen bestemmingsheffingen, nu 

de opbrengsten van de toeristenheffing alleen mogen worden aangewend voor marketing- 

en promotieactiviteiten en ten behoeve van het Contingency Reserve Fund
6
 en de 

opbrengsten uit de bijzondere heffing (Travel Promotion Levy, TPL) uitsluitend zullen 

worden aangewend voor de operationele c.q. uitvoeringskosten van de ATA.
7
 In dit 

verband acht de Raad de opmerkingen dat ATA met de invoering van de TPL over een 

hoger budget zal kunnen beschikken om haar marketing en promotieactiviteiten te 

financieren en dat zij beter in staat wordt gesteld om terzake reserves aan te leggen
8
 

contradictoir. De memorie van toelichting ware op dit onderdeel te corrigeren. 

 

De toelichting bij het onderhavige ontwerp verschaft geen inzicht in de 

financieringsbehoefte van de ATA ten behoeve van de operationele c.q. uitvoerings-

kosten en daarmede de noodzakelijkheid van de voorgestelde heffing, die wordt 

ingevoerd ter bestrijding van de kosten van de ATA. In de toeliching wordt volstaan met 

te stellen dat een opbrengst van Afl. 14 miljoen wordt verwacht bij een heffing van Afl. 

17,90 (USD 10) per passagier.
9
 

Het ontbreken van de financieringsbehoefte klemt des te meer nu in het (nog recente) 

Business Plan Privatization Aruba Tourism Authority
10

 wordt uitgegaan van een heffing 

die 25% lager is dan de thans voorgesteld, nl. USD 7.50 per passagier, waarbij de 

opbrengsten voor het eerste volle jaar zijn geraamd op Afl. 10.419.489 oplopend in 2015 

tot Afl. 12.587.489. Voorts staat in het tweede lid van voorgesteld artikel 3 dat het 

bedrag, de ATA gehoord, bij landsbesluit h.a.m. kan worden gewijzigd. 

 

De Raad is van oordeel dat het voor de legitimatie van het onderhavige voorstel 

noodzakelijk is dat de heffing en de hoogte daarvan financieel wordt onderbouwd, dat 

voorts wordt aangegeven waarom thans reeds wordt afgeweken van een nog zeer recent 

Business Plan Privatization Aruba Tourism Authority, alsmede dat enige verhoging zoals 

voorgesteld in artikel 3 wordt begrensd. Het is immers niet de bedoeling dat het mogelijk 

wordt dat ongelimiteerde stijgingen in operationele c.q. uitvoeringskosten (daarbij wordt 

vooral gedacht aan personeelskosten) zonder meer kunnen worden gedekt door de TPL te 

verhogen.  

                                                 
3
 Artikel 16, Landsverordening instelling Aruba Tourism Authority (AB 2011 no. 14). O.g.v. artikel 5 van 

de Landsverordening van 17 februari 2011 houdende bijzonder bepalingen in verband met de instelling van 

een nieuwe Aruba Tourism Authority (AB 2011 no. 13) heeft de ATA een eenmalige bijdrage van Afl. 3 

miljoen ontvangen. 
4
 Vide artikel 10, Landsverordening toeristenheffing (AB 1989, no. GT 40).  

5
 Vide artikel 3, tweede lid van de Landsverordening van 1 september 2010 tot oprichting van een tweetal 

begrotingsfondsen ten behoeve van de toeristische promotie van Aruba onderscheidelijk ten behoeve van 

de verbetering van het toeristische product Aruba (AB 2010 no. 55). 
6
 Business Plan Privatization Aruba Tourism Authority, dd. mei 2011 (2011-E-040), p. 46. 

7
 MvT, p. 4 en 7; Business Plan Privatization Aruba Tourism Authority, p. 48. 

8
 MvT p. 4 en 5. 

9
 Zie voorgesteld artikel 3, eerste lid en de MvT, p. 4. 

10
 Business Plan Privatization Aruba Tourism Authority, p. 48. 
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Anderszijds acht de Raad het van belang dat wordt geregeld dat indien de opbrengsten 

van de TPL de operationele kosten overstijgen, deze worden afgedragen aan het Land. 

 

1.3 Met betrekking tot het toepassingsbereik en de uitvoerbaarheid van het 

onderhavige ontwerp merkt de Raad het volgende op: 

 

a. Gezien de doelstellingen van de ATA, waaronder het bevorderen van een stijging van 

het aantal toeristen dat Aruba via cruiseschepen aandoet
11

 rijst de vraag waarom het 

begrip passagiers uitsluitend betrekking heeft op personen die alhier met een 

luchtvaartuig aankomen en waarom niet een soortgelijke heffing met betrekking tot 

cruisetoeristen
12

 wordt ingevoerd. Er zijn de Raad geen gronden bekend noch worden 

deze aangevoerd voor het thans voorgestelde onderscheid tussen soorten toeristen. De 

toelichting ware hier op aan te vullen. 

b. Onder passagier wordt een natuurlijk persoon begrepen, niet zijnde lid van het 

luchtvaartuigpersoneel. Wordt daar ook de natuurlijke persoon begrepen die 

ingevolge artikel 1 tot luchtvaartmaatschappij wordt aangemerkt?  

c. Onder de definitie van ‘luchtvaartmaatschappij’ wordt tevens een natuurlijke persoon 

gerekend die een luchtvaartuig bezit.
13

 Hoewel de Raad begrijpt dat voor deze ruime 

definitie is gekozen om de werking van de onderhavige regeling uit te breiden, acht 

de Raad dit een ongeoorloofde kunstgreep, nu de desbetreffende persoon op deze 

wijze niet ook de andere rechtsgevolgen van het zijn van een luchtvaartmaatschappij 

krijgt toebedeeld. Voorts komt het de Raad voor dat deze bezoekers, die net als de 

cruiseschiptoeristen veelal voor korte duur in Aruba verblijven, uitgezonderd zouden 

kunnen worden van de TPL-heffing indien deze uitzondering wordt gehandhaafd, 

hetgeen de uitvoering van de regeling sterk vereenvoudigd. 

d. Op basis van voorgesteld artikel 2 zijn luchtvaartmaatschappijen de heffing 

verschuldigd en niet de passagier. Tevens is als luchtvaartmaatschappij gedefinieerd 

de eigenaar of exploitant van een luchtvaartuig. In de structuur van de luchtvaart 

komt het veelvuldig voor dat de eigenaar en de exploitant niet dezelfde entiteit zijn 

aangezien er veelvuldig van lease-constructies gebruik wordt gemaakt. De Raad 

vraagt zich af of het in die gevallen voldoende duidelijk is welke partij de heffing 

dient te voldoen ter voorkoming van dubbele heffing. Het lijkt in die zin logischer dat 

het de passagier is die de heffing verschuldigd is en dat de luchtvaartmaatschappij 

inhoudingsplichtige is. 

e. De heffing wordt ingevolge voorgesteld artikel 2 niet opgelegd over passagiers die op 

doorreis zijn (tweede lid, onderdeel a). Moeten deze passagiers, zoals de toelichting 

aangeeft, op het vliegveld in transito blijven? Dit blijkt namelijk niet uit de 

landsverordening zelve. Zo nee, hoe lang mag het verblijf in Aruba zijn om niet als 

toerist te worden aangemerkt? Hoe wordt dit gecontroleerd? 

f. De heffing is niet verschuldigd over passagiers die naar Aruba terugkeren (artikel 2, 

tweede lid, onderdeel b). Uit de toelichting maakt de Raad op dat het de bedoeling is 

de heffing niet van toepassing te doen zijn op ingezetenen van Aruba. Dat wordt met 

de voorgestelde redactie niet bereikt: de redactie heeft thans betrekking op eenieder 

die ooit wel eens in Aruba is geweest. De Raad wijst er voorts op dat onder de 

huidige definitie van ‘vervoersovereenkomst’ in voorgesteld artikel 1 tevens wordt 

begrepen een enkele reis. Deze definitie is kennelijk niet juist, nu kennelijk een 

retourticket wordt bedoeld. In dat verband wijst de Raad er nog op dat,  in geval van 

                                                 
11

 MvT, p. 2. 
12

Weliswaar een heffing pro rata, vanwege het korte(re) verblijf van cruisetoeristen. 
13

 Artt. 1 j
o
 2 en MvT p. 7. 



RvA 68-12 

 

 4 

 

low budget carriers en internet-boekingen, het steeds meer gebruikelijk wordt om 

reissegmenten te kopen, zelfs van verschillende vliegmaatschappijen en er dus geen 

sprake is van één overeenkomst. Ingezeten gaan daardoor in toenemende mate op reis 

op basis van enkele reizen in plaats van retourtickets. Dit zal onder de huidige 

voorstellen tot gevolg hebben dat veel ingezetenen toch TPL zullen betalen. 

g. Ook andere categorieën van passagiers kunnen op grond van voorgesteld artikel 2, 

derde lid, van toepassing van de heffing van TPL worden uitgesloten. De Raad 

voorziet hier niet alleen mogelijkheden tot willekeur (op welke objectieve gronden 

worden bijvoorbeeld personen van Bonaire uitgesloten?
14

), maar ook grote 

uitvoeringsproblemen: hoe dient een luchtvaartmaatschappij bij niet rechtstreekse 

vluchten te bewijzen dat iemand van Bonaire afkomstig is dan wel dat iemand 

staatshoofd, hoogwaardigheidsbekleder, diplomaat of consulair vertegenwoordiger is? 

Dienen deze laatsten daartoe een copie van hun paspoort af te staan die dan bij de 

aangifte dient te worden gevoegd? 

 

1.4 In tegenstelling tot hetgeen ten aanzien van de toeristenheffing is geregeld
15

, 

wordt thans voorgesteld dat de ATA wordt belast met de heffing c.q. invordering van de 

TPL. Dit bevreemdt de Raad. Immers, voor dit doel zijn de Inspecteur respectievelijk de 

Ontvanger der Belastingen ingesteld en toegerust, terwijl ingevolge de Landsverordening 

instelling Aruba Tourism Authority heffing en invordering uitdrukkelijk niet tot de 

doelstellingen behoort.
16

 De ATA zou zich met oneigenlijke en uitvoerende taken gaan 

bezighouden, terwijl zij daar (als beleidsorganisatie) ook organisatorisch niet is toegerust 

noch ervaring mee heeft. Ook hetgeen in voorgesteld artikel 7 is geregeld ten aanzien van 

het inwinnen van inlichtingen behoort niet tot de taken c.q. expertise van de ATA. De 

Raad beveelt daarom dringend aan naar analogie van de toeristenheffing de heffing en 

invordering door respectievelijk de Inspecteur en de Ontvanger te laten verlopen, waarbij 

tevens kan worden geregeld dat de Ontvanger ten behoeve van de handhaving de last 

onder dwangsom en bestuurlijke boetes ten dienste staan. Aan de effectiviteit van 

hechtenis (zoals bedoeld in voorgesteld artikel 8) of overige strafbepalingen dient in dit 

kader immers ernstig te worden getwijfeld. 

 

De Raad komt op grond van het bovenstaande tot de conclusie dat een dergelijke heffing 

vooral uitvoerbaar zal zijn indien deze zo breed mogelijk wordt toegepast en zo simpel 

mogelijk wordt uitgevoerd. Daarvan is met de onderhavige voorstellen geen sprake. 

  

2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 De Raad is van mening dat de tweede overweging, waarin wordt gesteld dat de 

ATA ‘een deel van de jaarlijkse opbrengsten uit de toeristenheffing’ is toegekend geen 

recht doet aan het feit dat op grond van de Landsverordening toeristenheffing de ATA 

deze heffing bijna volledig (minus 2% van de logeerbelasting die door de timeshare 

eigenaren worden afgedragen, zie opmerking 1.2, onderdeel a) wordt toegekend.  

 

2.2  Uit het voorstel blijkt onvoldoende dat de voorgestelde heffing uitsluitend dient 

ter dekking van de exploitatie- c.q. operationele kosten van de ATA. De Raad acht het 

derhalve noodzakelijk dat de vierde overweging alsmede het eerste lid van artikel 2 

terzake worden aangevuld. Tevens dienen in de memorie van toelichting de opmerkingen 

                                                 
14

 MvT p. 8 
15

 Vide artikel 10, Landsverordening toeristenheffing (AB 1989, no. GT 40). 
16

 Artikel 1, Landsverordening instelling Aruba Tourism Authority (AB 2011 no. 14). 
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dat ATA met de invoering van de TPL over een hoger budget zal kunnen beschikken om 

haar marketing en promotieactiviteiten te financieren en dat zij beter in staat wordt 

gesteld om terzake reserves aan te leggen te worden geëlimineerd.
17

  

 

2.3 De Raad heeft geconstateerd dat in voorgesteld artikel 6, tweede lid, mede de 

kosten zoals bedoeld in het vierde lid, onderdelen b (voor wat betreft de wettelijke rente) 

en d (executiekosten) dienen te worden opgenomen. Voorts wordt in het derde lid (en in 

de toelichting daarop) abusievelijk gesteld dat de bekendmaking van het dwangbevel een 

executoriale titel zou opleveren: immers, het dwangbevel zelf is de executoriale titel. 

 

2.4 In onderdeel 1.4 heeft de Raad aangegeven dat omwille van juridische, doch ook 

pragmatische redenen het van belang is dat de heffing en invordering door resp. de 

Inspecteur en de Ontvanger der Belastingen dient te worden uitgevoerd, waardoor het 

ook mogelijk wordt bestuurlijke handhaving van toepassing te verklaren. De voorgestelde 

artikelen 5 t/m 8 waren in dier voege te herzien. 

 

2.5 De Raad merkt op dat voorgesteld artikel 10, tweede lid en de toelichting niet met 

elkaar in overeenstemming zijn: in de toelichting staat immers dat de bedoelde 

vervoersovereenkomst (ticket) ook moet zijn betaald.  

 

3. Conclusie en eindadvies 

 

De Raad kan zich voor het overige weliswaar met de doelstelling doch niet met de 

inhoud van het ontwerp verenigen en geeft u in overweging het niet aan de Staten te 

bieden, dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 

 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

____________________    ____________ 

mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 

                                                 
17

 MvT p. 4 en 5. 


